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TAR éis séasúr an-rathúil ag
Aisteoirí an Lóchrainn anuraidh
tá an compántas áitiúil réidh
chun aghaidh a thabhairt ar
shéasúr nua drámaíochta.
Cuirfear míle fáilte roimh chách
ag cruinniú cinn bhliana an
ghrúpa ar an Déardaoin, ��ú
Deireadh Fómhair i dTeach
Dolmain, thuas staighre.
D’éirigh thar barr le hAisteoirí
an Lóchrainn anuraidh leis an
dráma “An Cráiteachán” scríofa
ag Le Moliere. Thaisteal siad
chuig féilte i gCiarraí agus i
nDún na nGall chomh maith le
féile drámaíochta a reachtáil in
amharclann G.B.Shaw.
Fuair An Cráiteachán
ainmniúchán don Fhéile
Drámaíochta Náisiúnta i
gConmara áit ar phioc siad
suas trí gradam i rannóga
éagsúla. Agus anuas ar sin
uile fuair an grúpa cuireadh
an dráma a léiriú ag Tionól
na Gaeltachta a bhí ar siúl ar
Árann Mhór i Mí Iúil.
Cuirfear míle fáilte roimh

CUIREADH tús leis na Ciorcail
Chomhrá Iarscoile do mhicléinn
an Teastais Shóisearaigh agus
na hArdteistiméireachta i
gCeatharlach cúpla seachtain
ó shin agus táid faoi lán seoil
anois. Tá na ciorcail eagraithe
do mhic léinn atá ag lorg
deiseanna breise chun Gaeilge a
labhairt agus a chleachtadh go
neamhfhoirmiúil lasmuigh den
seomra ranga. Tá an-éileamh ar
an seirbhís áirithe seo agus suas
le caoga dalta ag freastal ar na
ciorcail. Is léir go bhfuil na daltaí
ag iarraidh barr feabhais a chur

ar a gcuid Gaeilge go háirithe leis
an méadú mór go daichead fán
gcéad de mharcanna an ábhair i
scrúdú na hardteistiméireachta
ag dul don bhéaltriail anois.
Bíonn na ciorcail chomhrá
ar siúl tar éis scoile ó �.��-
�.��i.n. in Ionad Phobal New
Oak. Tagann ciorcal na sóisear
le chéile gach Máirt agus ciorcal
na sinsear gach Céadaoin. Bíonn
múinteoir cáilithe i bhfeighil
chun an comhrá a stiúiriú agus
a threorú. Tá cúpla spás fós
ins an dá chiorcal a leanfaidh
ar aghaidh gach seachtain go

dtí an Nollaig. €�� an táille don
téarma iomlán. Chun tuilleadh
eolais a fháil is féidir dul i
dteagmháil le Glór Cheatharlach,
Sráid an Choláiste, Ceatharlach.
Teil ��� �������, ��� �������
nó seol rphost chuig eolas@glor
cheatharlach.ie.

D’FHREASTAIL na céadta
páistí ar na himeachtaí do
bhunscoileanna a eagraíodh
mar chuid d’Féile an Fhómhair
le coicís anuas. Thug an scéalaí
proifisiúnta Aideen Mc Bride
ceardlanna scéalaíochta do
ranganna a cheathair agus a
chuig agus bhí an-éileamh ar
áiteanna. Bhain daltaí as Scoil
Mhuire gan Smál, An Bóthar
Glas, Tigh an Raoireann, An
Ghaelscoil agus Scoil Chailíní an
Teaghlaigh Naofa taitneamh as
na scéalta agus na sceitseanna a
roinn Aideen leo.
Blas den rince sean-nós a bhí
ar chlár na féile do rang a sé
agus bhí an rinceoir aitheanta
Irene Cunningham as Caiseal,
Conamara ar fáil chun na
bunchéimeanna a mhúineadh
dóibh. Ghlac Scoil Mhuire
gan Smál, Tigh an Raoireann,
Gaelscoil Cheatharlach agus
Scoil an Easboig Uí Fhoghlú leis

an gcuireadh agus an dúshlán
chun triail a bhaint as an stíl
áirithe rince seo agus d’éirigh go
han-mhaith leo.
An sean scéal Hansel agus
Gretel a bhí faoi chaibidil ag
páistí na Gaelscoile nuair a
chuireadar an seó puipéid i

láthair i halla na scoile. Thug
ranganna a dó, a trí agus a
cheathair i Scoil Mhuire gan
Smál agus Tigh an Raoireann
cuairt ar an nGaelscoil agus
bhaineadar taitneamh as an
léiriú le scáth puipéid.
Ar chlár na féile do

Scéalaíocht,Sean-nósagusPuipéiddoPháistí

Bhain daltaí na Gaelscoile agus Scoil Mhuire gan Smál taitneanh as an
Seó Puipéid

bhunscoileanna chomh maith bhí
comórtas ealaíne an fhómhair,
spraoicheist na féile agus lá
náisiúnta na gcrann. Clár lán
agus freastal iontach ar na
himeachtaí uile. Gabhann Glór
Cheatharlach buíochas ó chroí
leis na daltaí agus a múinteoirí as
gach tacaíocht agus comhoibriú i
rith na féile.

Daltaí Tig an Raoireann ag an gceardlann Sean-Nós le Irene Cunning-
ham GLUAIS GLOSSARY:

céadta hundreds
imeachtaí events
ceardlanna workshops
éileamh demand
céimeanna steps
dúshlán challenge
scáth puipéid shadow puppets
tacaíocht support
comhoibriú co-operation

CiorcailGhaeilge Iarscoile faoi lánseoil

GLUAIS: GLOSSARY:
faoi lán seoil in full swing
deiseanna opportunities
éileamh demand
sóisear junior
sinsear senior
méadú increase

Aisteoirí anLóchrainn

bhaill nua ag an gcruinniú cinn
bhliana. Chun tuilleadh eolais
a fháil buail isteach chuig an
cruinniú nó is féidir glaoch ar
Aisteoirí an Lóchrainn ar ���
�������, ��� �������.

Aisteoirí an Lóchrainn a léirigh An Cráiteachán an séasúr seo caite

GLUAIS: GLOSSARY:
rathúil successful
anuraidh last year
cruinniú meeting
ainmniúchán nomination
gradaim awards

Margaret Doyle, Kathleen Nolan and Ann Ryan at the opening of the My-
shall Floral Festival

Edna Cullen, Lily Fingleton, Kay Tucker and Bill Stacey were in the Adelaide
Church at the recent Myshal Floral Festival Photos: Karl McDonough

Elaine McGarvey, Una Fitzpatrick, Natalie O’Neill and Cornelia McCarthy
played at the Myshall Floral festival in the Adelaide church


